
ลําดับ เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที�คัดเลอืก

   1 1041150200
จา้งบคุลากรเสรมิงานจัด
ระเบยีบสตอ๊คสนิคา้  

1 รายการ 10,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว ธติมิา คุม้โต
10,000.00 บาท 

นางสาว ธติมิา คุม้โต
10,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   2 1041150201
จา้งอบรม English 
Proficiency Development

1 งวด 240,000.00 บาท ตกลงราคา
โรงเรยีนภาษาตา่งประเทศอนิ

ลงิกัว
240,000.00 บาท 

โรงเรยีนภาษาตา่งประเทศอนิ
ลงิกัว

240,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   3 1041150202
จา้งพัฒนาชดุการสอน นวัตกรรม
สื�อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

          

1 งวด
60,000.00 บาท ตกลงราคา นาย กอบวทิย ์พริยิะ

60,000.00 บาท 
นาย กอบวทิย ์พริยิะ
60,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   4 1041150203  
จา้งบํารงุรักษา IBM Blade 
Center 

1 รายการ 75,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์

คอนซลัติ�ง จํากัด
74,686.00 บาท 

บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง จํากัด

74,686.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   5 1041150205  

จา้งปรับปรงุแกไ้ขปัญหาเสยีง
สะทอ้น ภายในหอ้งประชมุออดิ
ทอเรยีม บา้นวทิยฯ์        

1 งาน 700,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แพลนเน็ทกรนี 

จํากัด       687,207.50 
บาท 

บรษิัท แพลนเน็ทกรนี 
จํากัด       687,207.50 

บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   6 1041150206  

จา้งพมิพแ์ผน่พับและโปสเตอร ์
เพื�อประชาสมัพันธโ์ครงการการ
คัดเลอืก

1 งวด 13,268.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.

มเีดยี
13,268.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

13,268.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   7 1041150207  
จา้งพมิพห์นังสอืยทุธศาสตรค์วาม
หลากหลายทา  

          

1 งวด
96,300.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

96,300.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

96,300.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   8 1041150208  
จา้งจัดกจิกรรมสนุกเรยีนรูพ้ื�นฐาน
การพัฒน  

          

1 งวด
76,192.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั�ล
 เทคโนโลยี

76,192.00 บาท 

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั�ล
 เทคโนโลยี

76,192.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

   9 1041150210  
จา้งปรับปรงุตอ่เตมิหอ้งพักผอ่น
ชั �น 1      

          

1 งวด
299,600.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท แอ็คมคิ เอ็นจเินียริ�ง จํากัด

298,481.85 บาท 
บรษิัท แอ็คมคิ เอ็นจเินียริ�ง จํากัด

298,481.85 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  10 1041150212  
จา้งพมิพว์ารสาร NSTDA 
Style               

1 รายการ 11,074.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็ม แอนด ์

เอ็ม เลเซอรพ์ริ�นต์
11,074.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็ม แอนด ์
เอ็ม เลเซอรพ์ริ�นต์
11,074.50 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  11 1041150213  

จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์
NAC2015                

 

1 รายการ 14,124.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จันทร ์

จํากัด
14,124.00 บาท 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จันทร ์
จํากัด

14,124.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  12 1041150214  
พมิพเ์อกสารผลงานเดน่คลัสเตอร์
เกษตร        

            

1 งาน
11,235.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

11,235.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

11,235.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  13 1041150215  
จา้งจัดทําแปลงปลกูมะเขอื
เทศ                

1 รายการ 30,000.00 บาท ตกลงราคา ศนูยว์จิัยและพัฒนาพชืผักเขตรอ้น
30,000.00 บาท 

ศนูยว์จิัยและพัฒนาพชืผักเขตรอ้น
30,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  14 1041150216  
จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์60 
พรรษา                

1 รายการ 14,124.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์

แกน่จั       14,124.00 
บาท 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์
แกน่จั       14,124.00 

บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  15 1041150217  

ซื�อเครื�อง Vedio 
Streaming              

 

1 รายการ 41,895.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด
41,895.00 บาท 

บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด
41,895.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื#อจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2015



ลําดับ เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที�คัดเลอืก

 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื#อจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2015

  16 1041150218  
ทําป้ายหอ้ยคอ 2,000 
อัน                    

1 รายการ 10,272.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัทไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ 

จํากัด
10,272.00 บาท

บรษิัทไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ 
จํากัด

10,272.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  17 1041150219  
จา้งพมิพโ์ปรชวัรเ์ยี�ยมชม งาน 
NAC 2015    

1 งวด 6,420.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จันทร ์

จํากัด
6,420.00 บาท 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จันทร ์
จํากัด

6,420.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  18 1041150220  
จา้งพมิพห์นังสอืเพาะเลี�ยง
เนื�อเยื�อ      

1 งวด 34,240.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 

เซอรว์สิ จํากัด
34,240.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด

34,240.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  19 1041150221  
หนังสอืตามคําแนะนําของ
บคุลากร สวทช.         

1 งวด 37,961.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์

จํากัด
37,961.00 บาท 

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากัด

37,961.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  20 1041150222  

ซื�อซองหนา้ตา่งฝา
แหลม                   
  

1 งวด 12,840.00 บาท ตกลงราคา สวุรรณการพมิพ ์(1999)
12,840.00 บาท

สวุรรณการพมิพ ์(1999)
12,840.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  21 1041150223  
ซื�อโคมไฟสอ่งป้ายแสดงทางออก
หนีไฟ          

1 งวด 140,300.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท วนิ วนิ ยนูเิวอรส์ จํากัด
140,212.80 บาท 

บรษิัท วนิ วนิ ยนูเิวอรส์ จํากัด
140,212.80 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  22 1041150225  

จา้งรื�อถอนและตดิตั�งกระจกลา
มเินท   หอ้ง science 
shop ชั �น 1 อาคารบา้นวทิย์
ฯ      

 1 งวด 19,500.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์

อลมูเินียมกรุฟ๊
19,500.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์
อลมูเินียมกรุฟ๊

19,500.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  23 1041150226  
จา้งออกแบบและPrint สตกิ
เกอรป์้ายStandy    

       2 

รายการ
27,178.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

27,178.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

27,178.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  24 1041150227  
จา้งบนีทกึเทปวดิโีอ HD 
Switcher           

          

1 งวด
48,150.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เคเคพ ีออลไฟส ์จํากัด

48,150.00 บาท 
บรษิัท เคเคพ ีออลไฟส ์จํากัด

48,150.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  25 1041150228  
จา้งถา่ยเอกสารหนา้
เดยีว                   

          

1 งวด
6,955.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

6,955.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

6,955.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  26 1041150229  
ซอ่มชดุขับที�จอดรถยนตร์ะบบ
เครื�องกล       

          

1 งวด
15,600.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีท ีเอ็น เค เซอรว์สิ 
จํากัด

15,515.00 บาท 

บรษิัท พ.ีท ีเอ็น เค เซอรว์สิ 
จํากัด

15,515.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  27 1041150230  
จา้งจัด Art Annual 
Report 2014            

          

1 งวด
20,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว กนษิฐา กลายสขุ

20,000.00 บาท 
นางสาว กนษิฐา กลายสขุ

20,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  28 1041150233  
จา้งอบรมหลักสตูรผูน้ําตาม
สถานการณ ์Situat  

          

1 งวด
802,500.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท สลงิชอท กรุป๊ จํากัด

802,500.00 บาท 
บรษิัท สลงิชอท กรุป๊ จํากัด

802,500.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  29 1041150235  
ซื�อโฆษณาประกาศรับสมัครงาน 
web M2Fjob     

          

1 งวด
24,909.60 บาท ตกลงราคา

บรษิัท โพสต ์พับลชิชงิ จํากัด 
(มหาชน)

24,909.60 บาท 

บรษิัท โพสต ์พับลชิชงิ จํากัด 
(มหาชน)

24,909.60 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  30 1041150236  
Backdrop ขนาดสําเร็จ 4X2 
เมตร

          

6 ชดุ
49,434.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

49,434.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

49,434.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดับ เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที�คัดเลอืก

 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื#อจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2015

  31 1041150237  
จา้งสบูสิ�งปฏกิลูภานในบอ่เกรอะ 
จํานวน 18   

          

1 งวด
194,400.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

187,250.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

187,250.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  32 1041150238  
จา้งจัดกจิกรรมโครงการโรงเรยีน
คารบ์อนตํ�า

          

2 งวด
150,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว ดรณุี หลา้คณู

150,000.00 บาท 
นางสาว ดรณุี หลา้คณู
150,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  33 1041150239  
จา้งซอ่มรถรางสําหรับเยี�ยมชม
อทุยานฯ

          

1 งวด
60,000.00 บาท ตกลงราคา นาง พยอม บญุประสม

60,000.00 บาท 
นาง พยอม บญุประสม
60,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  34 1041150240  
จา้งพมิพห์นังสอืเยี�ยมชม
ผลงานวจิัย

       1 

รายการ
 24,075.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

24,075.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

24,075.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  35 1041150241  จัดซื�อเกา้อี�ทํางาน           

1 งาน
299,942.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอคทฟี โปรเฟสชั�นแนล
 จํากัด

299,985.20 บาท 

บรษิัท แอคทฟี โปรเฟสชั�นแนล
 จํากัด

299,985.20 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  36 1041150242  
จา้งเหมาปรับปรงุระบบรดนํ�า
ตน้ไม ้          

       1 

รายการ
150,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

149,800.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

149,800.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  37 1041150243  
จา้งปรับปรงุพื�นที�เพื�อเป็นลานจอด
รถ      

       1 

รายการ
300,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด 

299,600.00 บาท 

บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด 

299,600.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  38 1041150244  
จา้งออกแบบและจัดทํา
หนังสอื                 

       1 

รายการ
35,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว ศริชชั กลิ�นมณฑา

35,000.00 บาท 
นางสาว ศริชชั กลิ�นมณฑา

35,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  39 1041150245  
จัดซื�อเครื�องโทรสาร,Drum และ
หมกึ         

       3 

รายการ
15,610.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด

15,610.00 บาท 
บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด

15,610.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  40 1041150246  
จา้งพมิพใ์บปลวิและ
ประกาศนียบัตร           

          

1 งวด
11,502.50 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

11,502.50 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

11,502.50 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  41 1041150247  
จา้งพมิพซ์องนํ�าตาลขยายขา้ง 
(CPM)          

          

1 งวด
7,276.00 บาท ตกลงราคา สวุรรณการพมิพ ์(1999)

7,276.00 บาท 
สวุรรณการพมิพ ์(1999)

7,276.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  42 1041150248  
จา้งออกแบบและพมิพป์้ายแถลง
ขา่ว            

       3 

รายการ
8,506.50 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

8,506.50 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

8,506.50 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  44 1041150250  
ซื�อกลอ้งดจิติอล NIKON เลนส ์
และอปุกรณ์   

 จํานวน 4 
รายการ

         

53,339.50 บาท
ตกลงราคา บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด

53,339.50 บาท 
บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด

53,339.50 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  45 1041150251  
จา้งปรับรงุระบบทอ่สง่จ่ายนํ�า
ดับเพลงิ อาค  

            

  1
450,000.00 บาท สอบราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

426,930.00 

                    

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

426,930.00 

                    

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  46 1041150252  
ซื�อ Sodium hydroxide 
50%                 

       1 

รายการ
19,046.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด

19,046.00 บาท 

บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด

19,046.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  47 1041150253  

จา้งทําความสะอาดทอ่ระบาย
นํ�าฝนรมิถนน ภายในอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย       

            

  1
300,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด

299,600.00 บาท 

บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด

299,600.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดับ เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที�คัดเลอืก

 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื#อจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2015

  48 1041150254  

อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พรอ้ม
ตดิตั�งภายในหอ้ง สรินิธร 
จํานวน 7 
รายการ                  
   

       7 

รายการ
789,000.88 บาท สอบราคา บรษิัท มัลตวิชิั�น จํากัด

737,384.00 บาท 
บรษิัท มัลตวิชิั�น จํากัด
737,384.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  50 1041150257  
ซอ่มวาลว์หนา้ถังสงูเก็บ
นํ�า                

          

1 งวด
19,260.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

19,260.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

19,260.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  51 1041150258  
จา้งปลกูตน้ไมห้นา้ประตทูางเขา้
ใหม ่       

          

1 งวด
150,000.00 บาท ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ ่

150,000.00 บาท 
นาย สทุัศน ์โตใหญ ่
150,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  52 1041150259  

จา้งพมิพเ์อกสารเผยแพรก่าร
วเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบ
ภาพรวมของศักยภาพพลังงาน
ลม    

          

1 งวด
         

10,700.00 บาท
ตกลงราคา

บรษิัท ธนะพัฒนพ์ริ�นติ�ง แอนด์
พับลเิคชั�น จํากัด

10,700.00  บาท 

บรษิัท ธนะพัฒนพ์ริ�นติ�ง แอนด์
พับลเิคชั�น จํากัด

10,700.00  บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  53 1041150260  
ซื�อวารสารภาษาอังกฤษฉบับ
พมิพ ์2558        

          

1 งวด
33,598.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท แมกกาซนี อนิเตอรเ์น

33,598.00 บาท 
บรษิัท แมกกาซนี อนิเตอรเ์น

33,598.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  54 1041150261  
จา้ง Reprint แผน่พับ
โครงการ JSTP

          

1 งวด
22,470.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เจเอสท ีพับลชิชิ�ง จํากัด

22,470.00 บาท 
บรษิัท เจเอสท ีพับลชิชิ�ง จํากัด

22,470.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  55 1041150262  
จัดซื�อเครื�องเย็บกระดาษและ
เครื�องเจาะ

       2 

รายการ
6,313.00 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ

6,313.00 บาท 
รา้น พัฒนากจิ

6,313.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  56 1041150263  จา้งผลติสื�อการสอนวทิยาศาสตร์        1 

รายการ
95,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว ปัณฑติา บญุญฤทธิA

95,000.00 บาท 
นางสาว ปัณฑติา บญุญฤทธิA

95,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  57 1041150264  
จา้งซกัรดีชดุเครื�องนอนบา้นวทิย ์
(มคี.)

          

1 งวด
70,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

70,000.00 บาท
บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

70,000.00 บาท
บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  58 1041150265  ซื�อ Harddisk recorder           

1 งวด
9,335.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด

9,335.00 บาท 
บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด

9,335.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  59 1052150057  
จา้งเหมาปฏบิัตงิานปรับปรงุ
ฐานขอ้มลูระบบ 

1 รายการ 150,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว กาญจนา เกรยีงเกร็ด
150,000.00 บาท 

นางสาว กาญจนา เกรยีงเกร็ด
150,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  60 1052150060  
จา้งอบรมขอ้กําหนอระบบการ
จัดการอาชวีอนามัย

1 รายการ 111,815.00 บาท ตกลงราคา
อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื�อ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  111,815.00 บาท 

อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื�อ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  111,815.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  61 1052150061  
จัดอบรมหลักสตูร Proactive 
Leaders และ 7

4 งวด 1,519,400.00 บาท วธิพีเิศษ
แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ เซน็เตอร ์

จํากัด
1,519,400.00 บาท 

แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ เซน็เตอร ์
จํากัด

1,519,400.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  62 1052150062  
จา้งพัฒนาตน้แบบชดุทดลอง
ระบบควบคมุการเดนิ

          

3 งวด
 500,000.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง
 500,000.00 บาท 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง
 500,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  63 1052150063  
จา้งพัฒนาและปรับปรงุระบบ
บรหิารจัดการบัญชี

          

1 งาน
321,000.00 บาท วธิพีเิศษ บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากัด

321,000.00 บาท 
บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากัด
321,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดับ เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที�คัดเลอืก

 สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื#อจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2015

  64 1052150064  จา้งเหมาบรกิารรับสง่เอกสาร 12 งวด         

198,000.00 บาท
ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แฟมลิี� เซอรว์สิ

198,000.00 บาท 
หา้งหุน้สว่นจํากัด แฟมลิี� เซอรว์สิ

198,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  65 1052150065  จา้งสํารวจความผกูพันตอ่องคก์ร 4 งวด 2,514,500.00 บาท วธิพีเิศษ
บรษิัท เอออน ฮวิวทิ (ประเทศ

ไทย) จํากัด
2,350,000.00 บาท 

บรษิัท เอออน ฮวิวทิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,350,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  66 1052150066  
จา้งเหมาจัดอบรมหลักสตูร 
MMRP 58

3 งวด 294,000.00 บาท ตกลงราคา นาง จํารญู ทองออ่น
294,000.00 บาท 

นาง จํารญู ทองออ่น
294,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  67 1052150067  

จา้งเหมาบรหิารจัดการการ
ใหบ้รกิารหอ้งประชมุ บรกิารพื�นที�
จัดกจิกรรมและบรกิารระบบโสต 
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร 

24 งวด 4,200,000.00 บาท e-Auction
พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 

4,189,500.00 บาท
พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 

4,189,500.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

  68 1052150068  
จา้งจัดเก็บเอกสาร Document 
Storage

12 งวด 660,000.00 บาท วธิพีเิศษ
บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี� 
พริ�นติ�ง (จํากัด) มหาชน
660,000.00 บาท 

บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี� 
พริ�นติ�ง (จํากัด) มหาชน
660,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด


